
 

 

 

 
 

 

 

 

WORD JIJ ONS NIEUWE LID! 
We zijn dringend op zoek naar extra handen om de jeugdactiviteiten 
georganiseerd te krijgen. Wie helpt ons met het organiseren van 
activiteiten voor een leuke en enthousiaste club jeugdleden? 
 
 

 

 

RON ROMEIJNDERS 
Mijn naam is Ron Romeijnders, vader van drie zoons (Noah, Dean en Brad).  

Dean en Brad zijn ook fanatieke tennissers. Ik ben in april 2018 lid geworden en 

sinds diezelfde zomer toegetreden tot de jeugdcommissie. Binnen de 

jeugdcommissie is er ontzettend veel leuk werk te verzetten. Er zijn ook nog wel 

wat wensen, zoals het organiseren van een groot jeugdtoernooi. Bovenaan staat 

echter het plezier voor de jeugd en vanuit de jeugdcommissie probeer ik daar mijn 

steentje aan bij te dragen. 

  

 

ANTAL KREMERS 

Mijn naam Antal Kremers. Ik ben 47 jaar. In mijn jeugdjaren ben ik lid geweest bij 

TV Aldenghoor. Nu is mijn hele gezin met veel plezier actief lid van TV Napoleon. Ik 

maak al een paar jaar deel uit van de jeugdcommissie. Het is steeds weer een feest 

als je die blije snuiten bij een activiteit ziet. Met als jaarlijks hoogtepunt het 

tenniskamp! 

 

 

 

LOTTE VAN DER VELDEN 
Hi allemaal! Mijn naam is Lotte van der Velden, ik ben 27 jaar en nu een aantal jaar 
lid van TV Napoleon. Naast tennissen heb ik nog een andere sportieve hobby, 
namelijk volleyballen. Binnen de volleybalclub heb ik altijd veel voor de jeugd 
gedaan (training gegeven, activiteiten georganiseerd etc.) Ondertussen ben ik al 
enige tijd betrokken bij deze leuke commissie en hoop ik nog veel voor de jeugd 
van onze vereniging te kunnen betekenen & organiseren! 

 

 
 

JANE TIMMERMANS 
Mijn naam is Jane Timmermans, moeder van Liv en Terra Meeuwissen, beiden 
fanatieke sporters op tennis-, volley- en dansgebied. Qua tennis ben ik zelf eerlijk 
gezegd meer enthousiast supporter dan actief speler. Sinds 2016 neem ik binnen 
de jeugdcommissie de communicatie voor mijn rekening. Via o.a. nieuwsbrieven, 
website, flyers en social media probeer ik iedereen zo goed mogelijk van informatie 
te voorzien. Ook voor de clubkleding van de jeugd kun je bij mij terecht.  

 

   TV NAPOLEON JEUGDCOMMISSIE         

http://tvnapoleon.nl/?page_id=900

